
 
BIGUMA® - 700 
Bituminė, po bėgių pagrindu liejama, sandarinimo masė 
Naudojimas: 
BIGUMA® - 700 yra bituminė, po bėgių pagrindu liejama, sandarinimo masė, naudojama nelygumams tarp kelio 
dangos ir tramvajaus bėgių pagrindo išlyginti. BIGUMA®  - 700 užtikrina nepriekaištingą apkrovos pašalinimą. 
 
Savybės: 
BIGUMA® - 700 yra stabili, po bėgių pagrindu liejama, sandarinimo masė, kuri gali atlaikyti aukštą paviršiaus slėgį ir 
sugerti, ar nukreipti vibraciją. Po bėgių pagrindu liejama sandarinimo masė slopina vibraciją ir taip sumažina triukšmą. 
Sandarinimo masė BIGUMA® - 700 turi būti liejama itin greitai, nes ji greitai kietėja, todėl vykdant liejimo darbus 
daromos itin trumpos pertraukos tarp tramvajų važiavimo. 
Apdorojimo nurodymai: 
a) Lydymas: 
BIGUMA® - 700 iki apdorojimo temperatūros atsargiai išlydoma lydymo katile su mechaniniu maišymo įtaisu ir 
termostatu. Draudžiama naudoti lydymo įrangą be mechaninio maišymo įtaiso, nes netinkamai pasiskirstys sudėtinės 
sandariklio medžiagos. Sandarinimo masės temperatūrą reikia termostatiškai reguliuoti; ji turi būti nuolat 
kontroliuojama. Negalima perkaitinti masės. 
b) Sandarinimo medžiagos liejimas po bėgių pagrindu: 
Apdorojant BIGUMA® - 700 masę turi būti nurodytos liejimo temperatūros. Jei temperatūra per žema, pablogėja 
takumas, kyla pavojus, kad po bėgių pagrindu susidarys tuštymėtumas. Po bėgiais liejamą sandarinimo masę reikia 
greitais judesiais išpilti iš kibiro. Prieš liejant sandarinimo masę po bėgiais šonuose, pvz., naudojant specialų rėmą, 
reikia suformuoti ertmę. Liejama masė iš kiekvienos pusės turi būti nuo 1,5 iki 2,5 cm platesnė nei bėgio pagrindas. Į 
užpildomą ertmę sandarinimo masė turi būti liejama dviem darbo etapais. Du trečdaliai visos sandarinimo masės 
aukščio turi būti liejami pirmojo darbo etapo metu, o paskutinis sandarinimo masės trečdalis, t. y., vadinamasis 
baigiamasis liejimas, liejamas ant sluoksnio, lieto pirmojo darbo etapo metu. Baigiamasis sandarinimo masės sluoksnis 
liejamas, kai atvėsta (iki šilumos, kai užlietą sluoksnį jau galima paliesti su ranka) pirmasis sluoksnis. Baigiamasis 
sluoksnis turi būti liejamas šone iki viršutiniojo bėgių pagrindo krašto. Baigiamojo liejimo metu bėgis trumpam 
veikiamas 220 °C karščiu. Dėl to bėgis gali deformuotis, bet to galima išvengti – bėgis išsilygins uždėjus sunkaus svorio 
daiktą, pavyzdžiui, betoninę plokštę. Liejimo darbus vykdant dviem etapais užtikrinama, kad bėgis tik itin trumpą laiką 
bus veikiamas aukštos temperatūros. BIGUMA® - 700 masės negalima lieti naudojant siurblį. 
Oro sąlygos: 
Sandarinimo masę po bėgio pagrindu galima lieti tik esant sausam orui ir kai statybinės konstrukcijos paviršiaus 
temperatūra didesnė nei +5 °C. 
 

 
Medžiagų sąnaudos: 
BIGUMA® - 700:  apie 17 kg/m bėgių ilgio (liejimo aukštis apie 3 cm; bėgio pagrindo plotis apie 28 cm) 
 
Laikymas: 
Vėsiomis ir sausomis sąlygomis produktą galima laikyti mažiausiai 24 mėnesius. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pakuotė: 
Sandarinimo masė pateikiama plonos skardos pakuotėse1) (Hobbocks) ir transportuojama ant vienkartinių padėklų. 
Atskiriamasis sluoksnis ir Hobbocks pakuotės forma leidžia greitai, paprastai ir saugiai išimti sandariklį iš pakuotės. 
Išimtus blokus galima dar su galimai prilipusiu atskiriamuoju sluoksniu dėti į lydymo įrangą. Galima pasirinkti 
sandarinimo masės pakuotę: silikonu padengtas dėžes arba maišus su granulėmis. Iš mūsų gamybos vietų galima įsigyti 
karštą, skystą produktą. 
 
Skardinė pakuotė: 30 kg 
Dėžė: 25 kg 
Maišai: 20 kg 
 
Valymo priemonės: 
Prietaisai: benzinas arba naudojami standartiniai tirpikliai, 
Esant sąlyčiui su oda: pasta rankoms plauti. 
 
Pagrindiniai standartai: 
Liejant sandarinimo masę po bėgiais su įpjovomis, reikia laikytis atmintinėje išdėstytų nuostatų:  
•    VDV pranešimai: Sandarinimo masės liejimas po bėgiais 
 
Techniniai duomenys: 
Apdorojimo temperatūra: apie 220 °C 
Tankis: apie 2,0 g/cm³ 
 
 
 

prie 1) Dėl tuščių baltos skardos pakuočių utilizavimo reikia kreiptis į įmonę KBS, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl GmbH, Düsseldorf. 
Pageidaujant bus pateiktas visoje Vokietijoje veikiančių KBS įmonės surinkimo punktų sąrašas. 
 

Ši informacija apie produktą atitinka mūsų dabartinę turimą informaciją. Nurodyti duomenys yra vidutinės reikšmės esant normalioms produkto 
naudojimo sąlygoms. Produkto naudotojas privalo patikrinti, ar produktas tinkamas naudoti, ir ar jį galima naudoti numatytam tikslui. Mes Jums mielai 
patarsime, jei turėsite specifinių klausimų dėl produkto naudojimo. Galioja mūsų „Bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos“. 
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